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1. INDLEDNING
Denne analyse er en opdatering af den tidligere “Analyse af
elevoptaget for de gymnasiale uddannelser”, som Regionsrådet i samarbejde med gymnasierne fik udarbejdet i
2011.
Der foregår en interessant udvikling i de unges søgning mod
de gymnasiale uddannelser i disse år.
Fra 2009 til 2013 har gymnasierne i Nordjylland – så vel
som på landsplan – oplevet en markant stigning i antallet af
elever der søger om optagelse. Udviklingen bryder med det
ellers stabile mønster der har præget de unges søgning siden
1990 hvor elevoptaget hvert år frem til 2009 er steget med
et gennemsnit på 1%.
Gymnasiernes oplevelse underbygges af tal fra Undervisningsministeriets Profilmodel der viser at stigningen i
tilgangen til de gymnasiale uddannelser siden 2009 er den
væsentligste vi har set i mere end 20 år.

2011-analysen brugte den stabile udvikling fra 1990 til 2009
som grundscenarie og fremlagde herudover 3 alternative
scenarier. Et af scenarierne opererede med at den stigning i elevtilgangen der var registreret fra 2009 til 2011 ville
fortsætte, og konklusionen her var at man ud fra dette scenarie samlet set kunne forvente en stigning i elevtilgangen
trods den forventede befolkningsnedgang i Region Nordjylland.
Det var altså dette scenarie der viste sig som den bedste
forudsigelse af fremtiden. Spørgsmålet er nu om vi kan forvente at denne vækst i elevernes søgning mod gymnasierne
vil fortsætte, og i så fald hvor længe?
Samtidig er det vigtigt i forhold til de enkelte institutioners planlægning – både på mellemlangt og langt sigt – at
kortlægge hvordan udviklingen:

Formålet med denne analyse er bl.a. at give et indblik i hvor
stor betydning udviklingen i årene 2009 – 2013 skal tillægges
og hvilke konsekvenser nye karakterkrav til ansøgere til de
gymnasiale uddannelser vil få.

fordeler sig på de forskellige uddannelsesretninger: de almene gymnasier (STX og
HF) og de erhvervsfaglige gymnasier (HHX
og HTX)
fordeler sig geografisk i regionen.
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Nye tendencer – nye reformer
Ét er udviklingen i de unges præferencer for uddannelse,
noget andet er de mange reformer på uddannelsesområdet
– bl.a. erhvervsskolereformen, vejledningsreformen samt
igangværende reformarbejde inden for de videregående uddannelser og på det gmnasiale område.
Det debatteres for øjeblikket om det vil være fremmende for
kvaliteten af de gymnasiale uddannelser at indføre krav til
adgangsgivende karaktergennemsnit fra folkeskolen – og i
givet fald hvor snittet bør ligge.
Med baggrund heri er der i denne analyse medtaget beregninger på hvilke konsekvenser for elevoptaget adgangsbegrænsning vil kunne få på de forskellige gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx).
Indførelse af karaktergennemsnit kan vise sig at få ligeså
stor indflydelse på elevtilgangen som befolkningsbevægelser
og udviklingen af de unges uddannelsespræferencer.

Elevtilgangen er fra 2009 til
2013 steget markant på STX,
mens den er uændret på HF,
HHX og HTX.
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2. ALLEREDE I 2014 KNÆKKER KURVEN
For at vurdere hvor stor betydning stigningen i elevtilgangen
fra 2009 til 2013 skal tillægges har vi i første omgang set på
bevægelserne i det efterfølgende år.
De nyeste tal fra Danmarks Statistik dækker elevoptaget til
og med 2013. Tallene for 2014 er endnu ikke tilgængelige fra
Danmarks Statistik, så her har vi i stedet behandlet Region
Nordjyllands tal for elevoptaget i sommeren 2014 på hver
enkelt gymnasieskole. Disse tal er ret interessante idet de
viser at udviklingen allerede vender her: kurven flader ud og
tilstrømningen stagnerer.

Figur 1 viser elevtilgangen fordelt på de fire uddannelsesretninger. Her kan vi se at andelen af unge der startede på HF,
HHX og HTX i 2013 er den samme som i 2009. På STX steg
andelen fra 64% i 2009 til 74% i 2013 – en stigning på knap
400 elever. Det er således STX der bærer hele stigningen.
Figur 1 viser også at tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser stagnerer i 2014.
Samtidig med at befolkningsgrundlaget for de gymnasiale uddannelser i en del nordjyske kommuner, især Læsø,

Figur 1 Udvikling i andele af unge i Region Nordjylland, der tilgår gymnasial uddannelse
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krav, samt de forventede reformer på videregående uddannelser og på gymnasieområdet på sigt kan betyde en reduktion i tilstrømningen til de gymnasiale uddannelser.

En karakterbegrænsning på 4
vil påvirke under 5 procent af
eleverne på STX, HHX og HTX,
men 20 procent på HF.

Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø, Jammerbugt og
Vesthimmerland kommuner siden 2009 er blevet mindre så
er den samlede tilgang til de gymnasiale uddannelser i den
samme periode øget markant.
Faktisk har stigningen været så stor at den udligner befolkningstilbagegangen i den samme periode.
Udviklingen i elevoptaget frem til i dag fortæller os således
at:

I kapitel 9 har vi analyseret konsekvenserne af de forskellige
karaktergennemsnit. På baggrund af analysen kan vi konkludere at en karakterbegrænsning på 4 vil påvirke under 5
procent af eleverne på STX, HHX og HTX, men 20 procent
på HF. En karakterbegrænsning på 7 vil derimod have en
mærkbart begrænsende effekt. Den vil frasortere hver fjerde
elev på STX, hver anden elev på HHX og HTX og næsten ni
ud af ti på HF.
Et gennemsnit på 02 vil knapt nok have en registrerbar effekt på nogen af uddannelserne.
For at give en brugbar pejling for de enkelte skoler i regionen
vil vi se på, hvordan udviklingen fordeler sig, dels på de fire
uddannelsesretninger, og dels på befolkningsudviklingen i
regionens geografiske områder.

STX står for stort set hele væksten.
Kurven allerede knækker i 2014 hvor
optaget stagnerer.
I sig selv er udviklingen på et enkelt år ikke nok til at bygge
en forventning til fremtiden på. Men når vi samtidig ser på
hvad påvirker elevtilstrømningen?

En karakterbegrænsning på 7
vil frasortere hver fjerde elev på
STX, hver anden elev på HHX
og HTX og næsten ni ud af ti
elever på HF.

Samlet set er der grund til at tro at den allerede vedtagne
reform af erhvervsuddannelser med indførelse af karakterFremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland
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3. HVAD KAN VI BRUGE ANALYSEN TIL?
- kort om metode, anvendelse og
begrænsninger

sig fra fremskrivningen kan det konkluderes at der er sket
ændringer – positive eller negative – i optagemønstrene.

Når fremskrivningsanalysen læses er det væsentligt at
pointere at der ikke er tale om en prognose for hvordan
elevoptaget vil udvikle sig. Erfaringen viser nemlig at den
slags forudsigelser sjældent kan indfange virkeligheden.
Det er den pludselige og overraskende udvikling vi så i
årene 2009 – 2013 et klart eksempel på.

Forudsætningen om at der ikke sker andre ændringer som
påvirker tilgangen til uddannelserne er i sagens natur meget
teoretisk: Vi kan med stor sikkerhed antage at der vil ske
ændringer, men at lade de formodede ændringer indgå
som faktorer i beregningerne vil skabe større forvirring
end klarhed. Fremskrivningerne præsenteres derfor isoleret, men det må samtidig forventes, at de mange nye
reformer på uddannelsesområdet også vil komme til at
påvirke optagemønstrene for gymnasieuddannelserne.

De resultater vi præsenterer her er alene tekniske beregninger af tilgangen til de gymnasiale uddannelser frem til
2030 og 2040, forudsat der ikke sker andre ændringer som
påvirker tilgangen til uddannelserne.
Vi har lavet fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning: STX, HF, HHX og HTX. Fremskrivningsresultaterne kan anvendes til at holde de kommende års
udvikling i tilgangen på de enkelte skoler op imod. Det
vil sige at i det omfang den faktiske udvikling adskiller

De langsigtede resultater for tiden frem mod 2040 skal
læses med større forbehold for usikkerhed i de tilgrundliggende befolkningsprognoser. At vi alligevel har
taget dem med skyldes, at de er interessante, fordi de
fremhæver, at gymnasierne i nogle områder i Nordjylland
må indstille sig på strukturelle fald i elevgrundlaget, mens
andre blot skal overkomme en årrække med mindre ungdomsårgange, hvorefter elevgrundlaget atter vil øges.
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Store ungdomsårgange erstattes af små – som
igen erstattes af større

Figuren (figur 2) viser hvordan antallet af 15-17-årige kommer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden 20142030.

De kommende år bliver ungdomsårgangene mindre, både i
Nordjylland og i resten af landet. Overordnet set vil rekrutteringsgrundlaget for de gymnasiale institutioner mindskes
frem til 2030.

Danmarks Statistiks mere langsigtede befolkningsprognoser viser til gengæld også at ungdomsårgangene igen vil blive
større frem mod 2040. Disse langsigtede prognoser er i

Mindskes mere end 5% p.a.
Mindskes 2 - 5% p.a.
Mindskes 1 - 2% p.a.
Uændret (-1% till + 1% p.a.)
Øges 1- 2% p.a.
Øges 2- 5% p.a.
Øges mere end 5% p.a.

Figur 2. Udvikling i antallet af
15-17-årige frem til 2030
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sagens natur mere usikre, idet der er tale om unge, der endnu ikke er født! Alligevel er det en betydningsfuld dimension
for analysen af kapacitetskravene, at de nuværende store
ungdomsårgange (fra 2009 til i dag) må ventes også at få
mange børn.
Figuren (figur 3) viser hvordan antallet af 15-17-årige kom-

mer til at udvikle sig i de nordjyske sogne i perioden 20142040.
Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte

Mindskes 2 - 5% p.a.
Mindskes 1 - 2% p.a.
Uændret (-1% till + 1% p.a.)
Øges 1- 2% p.a.
Øges 2- 5% p.a.
Øges mere end 5% p.a.

Figur 3. Udvikling i antallet
af 15-17-årige frem til 2040
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gymnasier udvikler sig.
Mens den kommende befolkningsudvikling samlet set betyder at elevtilgangen reduceres frem til 2030 og derefter
stiger igen til samme niveau som i dag i 2040, så er der væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de enkelte
gymnasier udvikler sig.
I fremskrivningsanalysen har vi fastlåst udviklingen i elevtilstrømningen til det niveau, den har i 2014. Fremskrivningen
frem til 2040 er beregnet ved anvendelse af befolkningsfremskrivningerne for sognene frem til 2040.
Ud fra analysen kan vi drage følgende hovedkonklusioner:
De nuværende store ungdomsårgange
erstattes i de næste ca. 15 år af stadigt
mindre ungdomsårgange. Det betyder at
der i 2030 vil være ca. 20% færre unge til
rådighed for de gymnasiale uddannelser i
Nordjylland.
Fra ca. 2030 øges ungdomsårgangene idet
de nuværende store årgange til den tid vil
have børn i gymnasiealderen. Danmarks
Statistik vurderer at ungdomsårgangene
i 2040 vil være næsten lige så store som i
dag.

og Vendsyssel mindskes. Specielt er afvandringen fra landområderne et markant
træk i det aktuelle bosætningsmønster.
For uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland betyder ændringerne i bosætningen
at uddannelsesinstitutioner der ligger i
Aalborg kan imødese at elevgrundlaget
efter et midlertidigt fald frem til ca. 2030
vil øges til at være10-20% større end i dag.
Uddannelsesinstitutionerne i
Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel,
og i lidt mindre skala også i Himmerland, rammes omvendt af afvandring fra
optageområderne. Her bliver reduktioner
i elevgrundlaget på over 30% frem til 2030
ikke usædvanligt. Med de forventede større ungdomsårgange der kommer
frem til 2040 stiger elevgrundlaget lidt
igen, men ikke nok til ændre på at disse
institutioner kommer til at tilpasse sig et
markant lavere rekrutteringsgrundlag.
I de næste afsnit gennemgår vi fremskrivningerne for hver enkelt uddannelsesretning sammenholdt med de demografisbasrede forventninger til hver enkelt institutions optageområde.

Bevægelsen fra mindre byområder til større
byer viser ikke tegn på at bremse op. I
Nordjylland betyder det at befolkningen
i og syd for Aalborg vil vokse yderligere,
mens især Thy-Mors-Jammerbugt-området
Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland
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4. FOKUS PÅ STX
Der findes 14 almene gymnasier i Nordjylland der udbyder
STX. Fire i Aalborg Kommune, to i Brønderslev Kommune
og ét i hver af de øvrige nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø.

I Aalborg Kommune ligger gymnasierne så tæt at mange
elever inden for meget rimelig transportafstand kan komme
til mere end et gymnasium. Især for Aalborg Katedralskole
og Hasseris Gymnasium er der tale om, at eleverne kommer
fra flere steder i oplandet. Omvendt har både Aalborghus
Gymnasium og Nørresundby Gymnasium, ligesom gymnasierne i de andre kommuner, et meget veldefineret optageområde.

Figur 4 viser for hvert sogn den STX-institution med det
største elevoptag i perioden 2011-2013. For sogne med få
unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet.
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus
Dronninglund Gymnasium
Thisted Gymnasium og HF-kursus
Fjerritslev Gymnasium
Nørresundby Gymnasium og HF
Mariagerfjord Gymnasium
Morsø Gymnasium
Hasseris Gymnasium
Hjørring Gymnasium og HF-kursus
Aalborghus Gymnasium
Støvring Gymnasium
Brønderslev Gymnasium og HF
Aalborg Katedralskole

Hjørring Gymnasium og HF-kursus
Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Brønderslev Gymnasium og HF
Dronninglund Gymnasium

Fjerritslev Gymnasium

Nørresundby Gymnasium og HF

Hasseris Gymnasium
Thisted Gymnasium og HF-kursus

Aalborg Katedralskole
Aalborghus Gymnasium

Støvring Gymnasium
Morsø Gymnasium

Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Figur 4: Optageområder for STX-institutioner
Mariagerfjord Gymnasium
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Kilde: Moos-Bjerre og Lange på
data fra Danmarks Statistik, 2014

I alle andre kommuner end Aalborg er der langt mellem
gymnasierne. Det er her også meget tydeligt at gymnasiernes
optageområder ligger geografisk omkring institutionerne.
Man kan tale om at eleverne i vid udstrækning går på det
lokale gymnasium. Med undtagelse af gymnasierne i Hjørring, Jammerbugt og Rebild kommuner har alle gymnasierne
samlet set oplevet stigende elevtilgang siden 2009.
De kommende fem år falder det samlede elevgrundlag for
STX-gymnasierne i Nordjylland en smule. Elevgrundlaget
ventes at holde sig uændret 2020-25. Herefter sker der igen
fald i elevgrundlaget fra 2025-30.
Isoleret set betyder det faldende elevgrundlag i regionen at
elevtilgangen frem til 2030 må ventes at falde med ca. 20%
(over 600 elever). Derved vil det samlede antal nye elever
i 2030 svare til det som de nordjyske institutioner havde i
2005-06.
Fra 2030 øges ungdomsårgangene igen. Hvis tilgangsmønstrene er de samme til den tid som i dag vil elevtilgangen i
2040 atter nå samme niveau som i dag.
Figur 5 viser at:
Tilgangen til STX er øget markant de senere år og især i perioden 2009-2011. Fra
2013 til 2014 er der sket et tilgangsfald på
ca. 3 procent. I 2014 var der knapt 2.900
elever der påbegyndte STX på nordjyske
gymnasier.
Befolkningsudviklingen frem til 2030 i gymnasiernes optageområder giver forventning
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om at tilgangen til STX vil falde ganske lidt
frem til ca. 2025 og lidt mere fra 2025 til
2030.

viser, væsentlig forskel på hvordan optageområderne for de
enkelte gymnasier udvikler sig.
Figur 6 viser at:

Tilgangen igen vil øges efter 2030 som følge
af at der kommer flere unge i optageområderne. I 2040 vil tilgangen (givet samme
tilgangsmønstre som i dag) nå samme
niveau som i dag.

Det samlede elevgrundlag for STX i 2020
vil være 8% lavere og i 2030 20% lavere end
i 2014. I 2040 vil elevgrundlaget igen være
øget så det kun er 1% lavere end i 2014.
Især gymnasierne i Fjerritslev, Morsø og
Frederikshavn bliver ramt af faldende
ungdomsårgange. Her bliver ungdomsår-

Den kommende befolkningsudvikling betyder at STX-tilgangen reduceres frem til 2030 og derefter stiger igen til
samme niveau som i dag i 2040. Men der er, som figur 6
Figur 5: Historisk og forventet tilgang til STX 2000-2040
Historiske tal
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Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014
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er i langt mindre grad påvirket af faldende
årgange frem til 2030, og i perioden efter
2030 vil elevgrundlaget igen stige markant.
I 2040 vil disse gymnasier have et elev-

gangene 32-41% mindre frem til 2030, og
19-29% mindre i 2040.
Gymnasierne i Aalborg by og Støvring blivFigur 6: Demografibaserede forventninger til STX-optag 2014-2040
Fjerritslev Gymnasium
Morsø Gymnasium
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus
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Kilde: Moos-Bjerre og Lange på data fra Danmarks Statistik, 2014
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grundlag der er vokset med 9-22% siden
2014.
De øvrige gymnasier i Thy, Vendsyssel
og Himmerland vil også opleve et fald i
elevgrundlaget. Frem mod 2030 falder
elevgrundlaget med 21-28%. I 2040 vil elevgrundlaget være 1-13% lavere end i 2014.

IB og studenterkursus
Hasseris Gymnasium har, udover almindelig STX, årligt et
par klasser der påbegynder den internationale uddannelse
International Baccalaureate (IB). Dette optag ventes at
fortsætte i fremskrivningsperioden.
Aalborg Studenterkursus, der alene udbyder 2-årigt studenterkursus, falder med et meget diffust optagelsesområde og
en uddannelse der er uden for de fire hovedkategorier uden
for selve analysen. Fra 2000 til 2013 var førsteårstilgangen
til studenterkurserne stabil mellem 100 og 150 elever.

18 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

5. FOKUS PÅ HF
Der udbydes i dag HF på i 14 skoler i Nordjylland. Heraf ligger de fire i Aalborg Kommune, mens der ligger to i Hjørring
Kommune og to i Thisted. De øvrige HF-institutioner findes
i Brønderslev, Frederikshavn, Fjerritslev, Vesthimmerland og
Mariagerfjord.

unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet.
Mange af HF-eleverne er ældre end eleverne ved de andre
gymnasiale uddannelser, og de flytter derfor oftere i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Optageområderne for
HF er derfor knapt så velafgrænsede som for STX. Enkelte
HF-udbud har dog, i lighed med STX-udbuddene, helt klare
opland, hvorfra majoriteten af elever kommer.

Figur 7 viser for hvert sogn den HF-institution med det
største elevoptag i perioden 2011-2013. For sogne med få
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Figur 7 Optageområder for
HF-institutioner
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Kilde: Moos-Bjerre og Lange
på data fra Danmarks Statistik, 2014
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Figur 8 viser at:

stiger frem til 2040. I 2040 vil elevgrundlaget i HF-institutionernes optageområde være
ca. 10% lavere end i 2014.

Tilgangen til HF har været meget svingende
2000-14. Efter usædvanligt høje tilgangstal
i 2011 og 2012 er tilgangen i 2014 igen
tilbage på niveauet fra 2009. I 2014 var
der godt 600 elever der påbegyndte HF i
Nordjylland.

Enkelte institutioner har siden 2009 oplevet et fald i elevtilgangen, mens andre har oplevet moderat vækst. De fleste
har nogenlunde fastholdt elevtilstrømningen i perioden fra
2009 til 2014.

Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2032-33 vil falde.

HF-uddannelsesinstitutionerne rekrutterer typisk elever fra
mere udstrakte omtageområder end STX. Derfor er der ikke
nær så store institutionsforskelle på hvordan befolkningsgrundlaget udvikler sig de kommende år.

Herefter vil større ungdomsårgange have
positiv effekt på elevgrundlaget, der igen
Figur 8: Historisk og forventet tilgang til HF 2000-2040
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Figur 9 viser at:

Stadigvæk er det dog institutionerne i Thy-Mors-Jammerbugt og i Vendsyssel der rammes mest markant af befolkningsnedgangen.

I forhold til 2014 vil det samlede elevgrundlag for de nordjyske HF-uddannelser
i 2020 være 11% lavere. I 2030 vil det være

Figur 9: Demografibaserede forventninger til HF-optag 2014-2040
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20% lavere, mens det i 2040 igen vil være
øget så det kun er 7% lavere end i 2014.
HF-institutionerne i Aalborg kommer frem
mod 2030 til at opleve at der bliver 7-16%
færre unge i optageområderne. Efter 2030
vender udviklingen i Aalborgområdet idet
store årgange betyder at elevgrundlagene
vil stige til samme eller højere niveauer som
i 2014. Især institutionerne i Aalborg by
kan vente vækst frem mod 2040. Alle andre
institutioner må se frem til mere strukturelle
fald i elevgrundlaget. Især falder antallet af
unge i Thy-Mors-Jammerbugt og Vendsyssel. Faldet bliver også her størst frem mod
2030, men selvom der også her kommer
større ungdomsårgange igen frem mod
2040 vil det faldende elevgrundlag være et
varigt vilkår i disse områder.
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6. FOKUS PÅ HHX
Der findes 9 handelsgymnasier i Nordjylland. De ligger i Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted, Frederikshavn,
Morsø og Jammerbugt kommuner.
Figur 10 viser for hvert sogn den HHX-institution med det
største elevoptag i perioden 2011-2013. For sogne med få
unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet.

Erhvervsskolerne Aars
Frederikshavn Handelsskole
Aalborg Handelsskole
EUC Nordvest, Thisted
Fjerritslev Gymnasium
Tradium, Hobro
EUC Nord, Hjørring
EUC Nordvest, Jammerbugt
EUC Nordvest, Morsø

De ni udbudssteder med HHX er spredt i regionen, og
figur 10 viser at handelsgymnasierne har meget klart definerede optageområder. Aalborg Handelsskole dækker i dag et
meget stort optageområde.
Figur 11 viser at:
Tilgangen til HHX har været jævn i perioden 2000-14 med en lille stigning de

EUC Nord, Hjørring
Frederikshavn Handelsskole

EUC Nordvest, Jammerbugt
Aalborg Handelsskole
EUC Nordvest, Thisted

Erhvervsskolerne Aars
EUC Nordvest, Morsø

Figur11 Optageområder for
HHX-institutioner
Tradium, Hobro

Kilde: Moos-Bjerre og Lange på
data fra Danmarks Statistik, 2014
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seneste par år. I 2014 var der ca. 1.200 elever
som gik i gang med en HHX-uddannelse på
de nordjyske handelsgymnasier.

For HHX tegner sig reelt samme mønster som for de almengymnasiale uddannelser. Aalborg Handelsgymnasium,
der de seneste år har haft stor vækst, slipper – på grund af
sin beliggenhed – for at skulle tilpasse sig ændrede optagevilkår. Andre handelsgymnasier må indstille sig på at der
bliver væsentligt færre unge at rekruttere blandt.

Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet sker mest
markant de sidste år af perioden.

Figur 12 viser at:
Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange
betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040
vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen være
af samme størrelse som i 2014.

Fra 2014 til 2020 falder elevgrundlaget i
HHX-optagelsesområderne med 8%. I 2030
vil faldet være 20%. Fra 2030 til 2040 stiger
elevgrundlaget igen så det i 2040 kun er 2%
lavere end i 2014.

Figur 11: Historisk og forventet tilgang til HHX 2000-2040
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For handelsgymnasierne i Thy-Mors-Jammerbugt, Vendsyssel og Vesthimmerland
betyder befolkningsudviklingen store
nedgange i rekrutteringsgrundlaget. I 2030
vil elevgrundlaget være mellem 25 og 36%
lavere end i 2014. I 2040 vil faldet være
reduceret til mellem 12 og 22%.

derefter øges elevgrundlaget igen markant
så der i 2040 vil være ca. 13% flere unge i
optageområderne end i 2014.

For Aalborg Handelsskole ser fremtiden
lys ud. Her vil de kommende 15 år byde på
faldende elevgrundlag på op til 11%, men

Figur 12: Demografibaserede forventninger til HHX-optag 2014-2040
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7. FOKUS PÅ HTX
Der findes i dag 6 tekniske gymnasier i Nordjylland. De ligger i Hjørring, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted,
Vesthimmerland og Aalborg.

I lighed med handelsgymnasierne, så er deler de tekniske
gymnasier regionen i veldefinerede optageområder.
Figur 14 viser at:

Figur 13 viser for hvert sogn den HTX-institution med det
største elevoptag i perioden 2011-2013. For sogne med få
unge kan ganske få personer være udslagsgivende for resultatet.
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EUC Nord, Frederikshavn
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EUC Nord, Hjørring

EUC Nord, Hjørring

Tilgangen til HTX har været stigende fra
2004 til 2012. Fra 2012 til 2014 er tilgangen
igen faldet en smule. I 2014 var der ca. 550

EUC Nord, Frederikshavn

Tech College Aalborg, Aalborg
EUC Nordvest, Thisted

Erhvervsskolerne Aars

Figur 13: Optageområder for
HTX-institutioner
Mariagerfjord Gymnasium

Kilde: Moos-Bjerre og Lange på
data fra Danmarks Statistik, 2014
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Også for HTX tegner sig et billede af, at institutionerne uden
for Aalborg, dvs. EUC Nordvest i Thisted, EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn, Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars, må forvente væsentligt færre elever
i optageområderne, mens Tech College Aalborg slipper
med en mindre og midlertidig reduktion i rekrutteringsområdernes antal af unge.

elever som begyndte uddannelse på de
nordjyske tekniske gymnasier.
Befolkningsudviklingen betyder at elevgrundlaget frem til 2030 vil falde. Faldet
sker mest markant i anden halvdel af
2020erne.

Figur 15 viser at:

Efter 2030 vil stigende ungdomsårgange
betyde at elevgrundlaget igen stiger. I 2040
vil elevgrundlaget for HHX-uddannelsen
være af samme størrelse som i 2014.

Der fra 2014 til 2020 bliver 9% færre
15-17-årige i HHX-uddannelsernes optageområder. I 2030 er ungdomsårgangene

Figur 14: Historisk og forventet tilgang til HTX-optag 2000-2040
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mindsket yderligere til at være 21% mindre
end i 2014. Fra 2030 til 2040 stiger antallet
af unge igen så der i 2040 kun er 3% færre
15-17-årige sammenlignet med 2014.

For de himmerlandske institutioner bliver
der ligeledes tale om et væsentligt fald i
elevgrundlaget frem mod 2030. Fra 2030 til
2040 reduceres faldet i elevgrundlag imidlertid til at være på 5-8% i forhold til 2014.

For de tekniske gymnasier i Thisted,
Frederikshavn og Hjørring er reduktionen i
antallet af unge mest alvorlig. Her vil der i
2030 være 24-31% mindsket rekrutteringsgrundlag i institutionernes nuværende
optageområder. I 2040 vil mindskelsen være
10-17%.

For Tech College Aalborg betyder befolkningsudviklingen et fald i elevgrundlaget
på 13 procent i perioden frem til 2030.
Herefter betyder store årgange af unge at
elevgrundlaget stiger til et niveau der i 2040
må ventes at være 10% højere end i 2014.

Figur 15: Demografibaserede forventninger til HTX-optag 2014-2040
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8. MULIGE EFFEKTER AF KARAKTERBEGRÆNSNINGER
Med indførelsen af karakterkrav til de erhvervsfaglige uddannelser er der også åbnet for en diskussion af hvilke karakterkrav der kan eller bør være til de gymnasiale uddannelser.
Indførelsen af karakterkrav på 02 i dansk og matematik for
optagelse på erhvervsuddannelser begrundes med, at erhvervsskolerne hidtil har måttet optage en gruppe unge der
fagligt var for ringe til at kunne gennemføre en uddannelse.

Denne problemstilling, nemlig at eleverne end ikke har
fagligt niveau, der lever op til folkeskolens afgangsprøvesns
krav til beståelse, gør sig kun begrænset gældende på det
gymnasiale område.
Debatten om eventuelle karakterkrav går da også mest på
om der bør indføres karakterkrav til gymnasiet som er
strengere end til erhvervsskolerne, fx krav om karaktererne 4
eller 7 fra 9. klasse. Disse krav undersøges her. 1

Figur 16: Andel elever med tilgang til de fire gymn. udd. 2011-2013 med karaktergennemsnit på 4 og 7.
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Kilde: Databanken. UVM 2014

1

Da der ikke findes et egentligt eksamensresultat fra 9. klasse, anvendes her gennemsnittet af samtlige karakterer (standpunkts-, prøve og fagkarakterer) afgivet i 9. klasse. Personer med færre end 7 karakterer og personer med afgangsprøve forud for 2002 indgår ikke i karakterberegningen.
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Figur 17: Andel elever med tilgang til STX 2011-2013 med karaktergennemsnit på 4 og 7.
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Figur 18: Andel elever med tilgang til HF 2011-2013
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Opgørelsen viser at næsten alle elever på STX har karaktergennemsnit over 4. Karaktergennemsnit over 7 har 2/3 af
STX-eleverne. Et krav om karaktergennemsnit på 4 vil derfor ikke have nogen mærkbar effekt. Et krav om at karaktergennemsnittet fra 9. klasse skal være 7 vil imidlertid udelukke ca. 1/3 af de nuværende elever.
HF-elever har en anden profil. Ofte er det jo elever der har
været ude et par år efter grundskolen der søger HF i takt med
at fx erhvervserfaringer tydeliggør at den unge har et uddannelsesbehov. Og tit søges HF af personer der har planer om
at søge ind på mere professionsrettede uddannelser.
HF-uddannelsen vil blive ramt væsentlig hårdere end STX.
Her er det nemlig kun 4/5 der har et gennemsnit fra 9. klasse
på 4 og under 1/5 der har karaktergennemsnit på mindst 7.
De erhvervsgymnasiale elever har som profil bedre karakterer end eleverne ved HF, men ringere end eleverne ved STX.
På HHX er det 93% der har mindst 4 i gennemsnit, mens
44% har 7 eller derover. Mange HHX-elever søger efter endt
gymnasial uddannelse ind på erhvervsuddannelsernes
hovedforløb (bl.a. inden for handelsområdet).
HTX-eleverne har rundt regnet samme profil som HHX-eleverne. 96% af alle elever har karaktergennemsnit fra 9. klasse
på mindst 4, mens 53% har gennemsnit på mindst 7.

Hvilke karakterkrav giver mening?
De meget forskelle elevprofiler ved de fire gymnasiale uddannelser åbner for en mere detaljeret debat om, hvilke
karakterkrav der giver mening.
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STX og de erhvervsgymnasiale uddannelser vil kun blive
berørt meget perifært af et generelt krav om 4 i karaktergennemsnit. Et sådant krav vil derimod have stor effekt på
HF hvor en femtedel af de kommende elever må forventes at
falde for kravet.
Et krav på 4 i karaktergennemsnit kunne således måske bruges til – i relevant fornuftigt omfang – at hæve niveauet hos
nye elever på HF.

Omvendt vil et krav om 7 betyde at 1-2% af de kommende
STX-elever, 3-4% af de kommende HTX-eleverne og 6-7%
af de kommende HHX-elever umiddelbart vil forhindres
adgang til uddannelserne.
Meget kunne tale for, at der indføres forskellige krav til de
forskellige gymnasiale uddannelser.

Figur 19: Andel elever med tilgang til HHX 2011-2013 med karaktergennemsnit på 4 og 7.
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Kilde: Databanken. UVM 2014
Figur 20: Andel elever med tilgang til HTX 2011-2013 med karaktergennemsnit på 4 og 7.
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Individuelle vurderinger og opkvalificering
Eleverne i HF-institutionerne og de erhvervsgymnasiale institutioner ligger karaktermæssigt lidt lavere end hos STX.
Samtidig er disse uddannelser i højere grad professionsrettede. Derfor kan de være interesserede i en mulighed for
kompensation for manglende karakterer hvis deres elever på
anden måde kan vise, at de har en god indstilling til uddannelsen.
Med indførelse af adgangskrav kan man også forestille sig,
at der oprettes grundskolesuppleringskurser der, – ligesom
de nuværende gymnasiale suppleringskurser, – giver elever
,der søger gymnasiale uddannelser mulighed for, – gennem
intensive forløb eller målrettede forløb i 10. klasse, at forbedre deres grundskolekarakterer.
Endelig vil der med indførelse af rimelige adgangskrav ske
en naturlig tilpasning så de elever der kan og vil i gymnasiale
uddannelser også gør sig i stand til det.2

2

Dette mønster sås med indførelsen af specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser i 2008. Her blev en akut og alarmerende nedgang
(17%) i søgningen til uddannelser vendt til en fornyet stigning i løbet af kun
to år efter indførelsen af kravene.
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